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A technológiatranszfer jogi 

fogalma 

 Troller felfogásában a szakmai tudás átadását 

jelenti. Értve alatta a technika átültetését, 

illetve jogosultság átengedését, s azok jogi 

kihatásait. 

 Vékás Gusztáv hármas alapvető 

„módszereként” a szabadalomátruházást, a 

licenciaszerződést, illetve a know-how 

szerződést jelenítette meg. 

 E szerződések közös és meghatározó jellegű 

vonása a vagyoni értékkel rendelkező 

intellektuális tevékenység eredményének 

közvetítése, átengedése. 



 A Bizottság 772/2004/EK rendelete alapján 

„technológiaátadási megállapodás”: a 

szabadalmilicencia-megállapodás, know-how 

licenciamegállapodás, szoftverfelhasználási 

szerződés vagy vegyes szabadalmi-, know-

how licenciaszerződés vagy 

szoftverfelhasználási szerződés, beleértve 

bármely ilyen megállapodást, amely termékek 

értékesítésére és beszerzésére, vagy  más 

szellemi tulajdonjogok licenciába adására 

vagy szellemi tulajdonjogok átruházására 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz 

 



Kutatási szerződés értékelése 

 Polgári Törvénykönyvben szabályozott, sui 

generis, önálló szerződési altípus, a 

vállalkozási szerződés altípusa 

 a kutató tevékenység eredményeként létrejött 

szellemi alkotás feletti rendelkezés jogának 

jogszabályi szintű „telepítése”, nem jogi 

értelemben felfogott tudástranszfer 

 T/7971 törvényjavaslat a kutatás anyagi 

kockázatát alapvetően viselő megrendelőt 

teszi jogosítottá a vagyoni jogok kapcsán 



Technológiatranszfert támogató 

szerződések  

 Licenciaszerződés (licencia szerződés)  

 Átruházás 

 „Know-how szerződés” (?) 

 Apportot biztosító szerződés 

 Csereszerződés 

 Franchise szerződés 

 



Közös jellemző jegyek 

különösen 

  Tech.-transzfer eszközök 

 Bizonyos esetben – lásd: know-how – jogi 

védelmet is biztosítanak 

 Felek között „bizalmi” viszony van az 

ismeretek, megoldások jellege okán 

 A szerződések jelentős része a gyakorlatban 

know-how-t is érint 

 A szerződés tartalma, illetve a teljesítése 

során tudomásra jutott információk, tények, 

adatok, megoldások titkosak 



Know-how szerződés (?) 

 Terminológiai diszkrepancia 

 Know-How-Vertrag, Know-How-Lizenz 

 Sui generis önálló szerződés?  

Licenciaszerződés? 

 A licenciaszerződés/átruházási szerződés 

analógiája melletti érvek sorakoztathatóak fel, 

önálló szerződéstípusba, önálló 

szerződésfajtába nem tartozó szerződésként 

vesz részt a vagyoni forgalomban. 

 



 Licenciaszerződés Ptk-ban szabályozást nem 

nyert szerződés 

 Az új Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971 

törvényjavaslat nem tartalmazza önálló 

szerződéstípusként sem a licenciaszerződést, 

sem a know-how szerződést 

 Licenciaszerződés – átruházási szerződés 

 Felek „szándéka” határozza meg a 

megkötendő szerződés típusát 



„Hagyd el néha a kitaposott ösvényt, és vesd 

magad az erdőbe! Biztosan találni fogsz 

valamit, amit még sose láttál” 

(Alexander Graham Bell) 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


